
  

               

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dit is het verhaal van een veiling voor overleven. Eugen Merkul wil 

zijn schaakmemorabilia verkopen om de nood in het oorlogsgebied 

enigszins te verlichten. Hij herbergt in Diemen nu zijn uit Oekraïne 

afkomstige vrouw en dochters en zijn uit Oekraïne gevluchte 

schoonmoeder en schoonzus met haar dochter. Hij heeft   

van meerdere items foto’s gemaakt. Hij geeft ze graag 

 in goede handen. Eugen accepteert elk rechtgeaard 

 bod. Alle beetjes helpen.  Hier de notatie  

van zijn laatste partij die hij in onze  

speeltuin won. Gekocht door  

een bieder van 20€.

Maart 2022. Achtste jaar. 

Blad Zonder Naam 

Uitgave van schaakvereniging EsPion 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

 

Gulle Gevers 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afek zette er zijn handtekening in. Hübner ook. 

Met passie verzameld. Schaakboeken en boeken-

met-handtekening van de schrijverschaker zelf. 

Schaakstukken, schaakborden, schaakdoosjes en 

een gloednieuwe DGT schaakklok met handteke-

ning van Caruana. Karpov zette zijn naam. En ook 

Carlsen tekende voor Eugen.  En nog meer Als hij 

je er blij mee kan maken, biedt Eugen het aan voor 

elk welgemeend bod. Dan kan hij daarmee bijdra-

gen aan de kansen van mensen in Lviv, de stad 

van Vasili Ivanchuk.Het is nu net als met dat 

liedje. “Wachten kan niet meer”. Kijk, kies, bied, 

WhatsApp, Viber, Telegram, 0031 640 588813. 



 

 

De Wedstr i jden
                           

KNSB. Klasse 5D. EsPion 1  

Zaterdag 5 februari wordt er eindelijk weer 

gespeeld. Uit, dit keer. 4 – 4. 

                

Tegen Philidor Leiden 3 

Vincent van den Eijnde 0 

Constantijn Dekker 1 

Roland Wastiaux  ½ 

Dick van der Eijk  1 
Pieter Pelleboer  0 

Rudolf van Velden 0 

Johan Metz   ½ 

Frank Steensma  1 

                 

Zaterdag 12 maart is Schaakmat Westland 2 
het ontvangende team.  

 

EsPion 1. SGA klasse 1B  

Maandag 14 maart wordt Caïssa 3 ontvangen 

en vrijdag 25 maart wordt gespeeld bij en 

tegen Zukertort Amstelveen 1. 
 

 EsPion 2. SGA klasse 2A 

Donderdag 3 februari eet de gastheer met 

graagte al het lekkers. 7½ - ½. 

 

Tegen Amsterdam West 5 
Peter Urbanus  0 

Frank Steensma  0 

Harrie Boom  ½ 

Eugen Merkul  0 

Alfred Vellekoop  0 

Robert Schalekamp 0 
Mick Vaassen  0 

Daniel Graafsma  0 

 

Maandag 28 februari komt de speeltuin uit 

West naar speeltuin Zuid. 2½ - 5½. 

 

Tegen Amsterdam West 5 

Peter Urbanus  0 

Ric Wiering  0 

Ferank Steensma  0  

Casper Dekker  1 

Harrie Boom  0 
Alfred Vellekoop  ½ 

Mick Vaasen  0 

Robert Schalekamp 1 

 

Dinsdag 5 april is Caïssa 5 gastheer. 

 

 EsPion 3. SGA viertallen 

Maandag 14 februari is het team gastheer. 

Die rol wordt met verve gespeeld. 2½ - 1½.  
 

Tegen De Wachter 2 

Marcel Kusse  1 

Robbert Schalekamp ½ 

Tom Kooij  ½ 

Peter Stolp  ½ 
                     

Dinsdag 8 maart is in Weesp gegeten en 

gedronken bij Aaltje en gespeeld. 1½ - 2½. 

                            

Tegen WSC 1 

Marcel Kusse  ½ 

Robbert Schalekamp 0 

                    

Peter Stolp  1 

Tom Kooij  1 

 
Maandag 21 maart wacht de uitwedstrijd bij 
Almere 2. 

 

EsPion 4. SGA viertallen 
Maandag 21 februari pakt het team in eigen 

huis een vol punt.  

 

Tegen WSC 1 

Peter Stolp  0 

Meindert Hofman  0 

Hans Looman  0 

Jos Hillebrand  1 

 

Donderdag 17 maart gaat de reis naar de 
schakers van TOG.  

 

- o – 0 – o – 

 

Wie, wat en waar 
 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.nl 

 
Voorzitter:  

Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20 
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Overpeinzingen van een clubschaker  
(vervolg)

 
Over schaakmachines en kunstmatige 

intelligentie 
 
Aan het einde van de jaren 70 was ik op 
bezoek bij een oom die een schaakcomputer 
had gekocht. Voor alle duidelijkheid: dat was 
geen programma op een PC. Niemand had 
in die tijd nog een PC in huis. Vol trots gaf  
mijn oom een korte demonstratie op die 
doos, maar hij vertelde dat hij na een paar 
maanden spelen, ook al zou hij dat willen,  
maar moeilijk van het apparaat kon verliezen. 
Ik vond het echter dermate fascinerend dat 
ik besloot, zelf  een schaak-computer aan te 
schaffen. Na lang aarzelen kocht ik rond 
1980 de Sandy Encore, een apparaat dat een 
elo-rating van 1500 moest hebben.  
     Er bestonden nog wel schaakcomputers 
van andere merken, maar in een test kwam 
deze er als sterkste uit. Ik betaalde er zo’n 
900 gulden voor, kan ik me herinneren. Toch 
kon ik het apparaat na verloop van een half  
jaar op elk niveau verslaan. Dat kwam vooral, 
omdat het in het eindspel voor de hand 
liggende zetten van de menselijke speler niet 
doorhad. Die sterkte van 1500 gold kennelijk 
maar tot het middenspel. Na die tijd volgden 
de verbeteringen van deze “machines” elkaar 
in rap tempo op.   
     Tegelijk verschenen er van meerdere kan-
ten schaakprogramma’s die op de PC geïn-
stalleerd konden worden. Daarna ging het 
snel. Sinds een tiental jaren kun je al 
schaakprogramma’s als een app gratis op je 
telefoon downloaden. Dus als je lange tijd in 
een trein zit en er is buiten weinig te zien, dan 
kun je je krachten meten met …een telefoon. 
 
     Drie ontwikkelingen 
De reden, dat schaakprogramma’s vanaf  
1980 tot 2000 veel sterker werden, heeft te 
maken met drie ontwikkelingen: het beno-
digde geheugen waarin gerekend kon wor-
den, groeide van 64 kbyte tot misschien wel 
256 Mbyte. Er kon dus veel meer schaak-
theorie worden opgeslagen, wat met name 
het eindspel een stuk sterker maakte. Ten 
tweede werd er slimmer geprogrammeerd. 
Het programma was niet langer alleen uit op 
stukwinst, maar overwoog offers om beter te 
kunnen staan. Het bleef  niet steken in de 
routine om op allerlei manieren maximaal 
drie of  vier hele zetten vooruit te kijken, 
maar als na twee berekende zetten een 
veelbelovende stand was ontstaan, dacht het 
programma vanaf  dat moment nog acht 
zetten verder in één bepaalde richting. Ook 
dat kost veel geheugen. Ten derde was in die 
20 jaar de kloksnelheid van de processor in 
de computer gestegen van 2 MHz naar 750 
MHz, waardoor vanaf  iedere stand dieper 
kon worden doorgerekend. In dat jaar 2000 
won het programma Deep Blue heel netjes 
van wereldkampioen Gary Kasparov. 
 
 

 
Na dit inleidend overpeinzen kom ik tot het 
kernprobleem: Kan een “machinaal” schaak-
programma intelligent worden genoemd? 
Professor Jaap van den Herik, een wiskun-
dige, was een uitstekende schaker. In 1983 
promoveerde hij op het onderwerp Kunst-
matige Intelligentie en Computerschaak. Hij heeft 
daarbij bestaande schaakprogramma’s onder-
zocht en, voor een deel, zelf  geschreven.  
     Je zou gemakkelijk de conclusie kunnen 
trekken, dat programmeren slechts mensen-
werk is. Een schaakprogramma volgt dus 
alleen de regels die de programmeur er heeft 
ingestopt. Als een programmeur in een stel-
ling op het schaakbord de beste zet weet te 
programmeren, dan kan de computer die zet 
alleen maar na-apen. Niks geen intelligentie, 
de computer volgt slaafs de regels en kan 
daar zelf  niet bovenuit komen. Dan kan een 
computerprogramma dus nooit slimmer zijn 
dan de programmeur.  
     Maar wacht even … Om dat te verifiëren, 
werden bij sterke computerprogramma’s  tal-
loze schaakproblemen ingevoerd. Het waren 
bordstanden uit historische schaakwedstrij-
den. Grootmeesters hadden zich er tijdens 
schaaktoernooien suf  op gepiekerd. Die 
partij hadden ze wel verloren, maar let op,  na 
1998 waren de schaakprogramma’s dermate 
sterk geworden dat ze vanuit die zelfde 
beginstand soms een winnende zet konden 
bedenken, een zet die door geen enkele 
grootmeester was overwogen. Je kunt je dan 
afvragen of  zo’n programma is uitgestegen 
boven de programmeur. Of  hadden alle 
grootmeesters tezamen te weinig schaakken-
nis ontwikkeld? 
     De vraag ligt voor de hand; bestaat er ei-
genlijk wel intelligent gedrag van een schaak-
programma?. Ik stel het wat ruimer en begin 
met een paar voorbeelden van programma’s 
die niets met schaken te maken hebben. 
     Het opzoeken van een telefoonnummer 
bij een naam met behulp van de computer is 
een gemakkelijk te programmeren proces. 
Dat is gewoon een kwestie van elektronisch 
een rijtje namen aflopen. Daarom worden er 
geen nieuwe telefoonboeken meer gemaakt. 
Intelligent gedrag wil ik dat proces niet 
noemen. Ook het sorteren van adresgege-
vens bij een lijst met namen op alfabet laat ik 
door Excel doen, omdat ik dat zelf  als een 
geestdodende klus ervaar; geestdodend dus 
niet intelligent. Welke programma’s dan wel 
intelligent gedrag uitstralen, bepeins ik nog 
wel een keer. 

Jan Koolstra 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

Je wint niet, je tegenstander verliest 
 
Eigenlijk moeten we terug naar 1803. Toen 
schreef Aaltje (een Amsterdamse keuken-
meid) het allereerste Nederlandse kookboek. 
Dat zegt althans de website van het Weesper 
restaurant Aaltje. Tweehonderdennegentien 
jaar later zit daar EsPion 3.  
     Tijdens het lekkere eten worden er sterke 
verhalen verteld. En diep filosofische bespie-
gelingen over ons beperkte vermogen op de 
64 velden. Eigenlijk kunnen we er niets van. 
Dat geldt volgens Robert voor alle amateur-
schakers  in heel Nederland. Op ons niveau 
zijn er eigenlijk geen blunders. Er wordt ver-
loren of gewonnen doordat de een iets ziet 
dat de ander niet ziet. 
     Wat misschien helpt is doen alsof je het 
allemaal onder controle hebt. Met vooral 
veel aplomb een zet uitvoeren waarvan je 
zelf niet overtuigd bent dat het een goede is. 
Glimlach erbij. Dat helpt beter dan je partij 
door  de computer te laten analyseren… de 
oplossing ligt veel dieper dan wij kunnen 
bedenken. En dat vlak voor het treffen met 
het eerste viertal van WSC. Een sterk geachte 
tegenstander. 
     Paradoxaal genoeg lijkt het filosofisch be-
raad ons toch niet minder strijdvaardig te 
maken. Al om 21:10 is het eerste punt daar. 
De kiem daarvoor werd gelegd op zet 13. 
Terwijl hij een aanval in het centrum op-
bouwt moet wit toestaan dat 13. … Lxf3 
wordt gespeeld waarop 14. gxf3 wel verplicht 
is. De koning komt wat op de tocht. Op zet 
21 leidt dat tot een afrondende stelling. 
 

 
 
Wit heeft de dame naar  d2 teruggetrokken 
na 20. … Pd5. Dan komt de zwarte dame op 
h4 en is er geen houden meer aan. De witte 
dame wordt nog voor een paard gegeven, 
maar het mat blijft onvermijdelijk.  
     Inmiddels speelt Peter naast me op bord 
drie de witte stukken dreigend naar voren. 
Het lijkt redelijk evenwichtig, tot zwart plots 
een kwaliteit wint. Het blijkt een uiterst giftig 
winstje te zijn: Peter krijgt er met een 
schaakje een prachtpion voor terug én het 
begin van een serieuze aanval.  Dat leidt tot 
een diagram om in te lijsten. 
 
 

 

 
 
Zwart heeft zojuist 32. … Te5 gespeeld. Ik 
denk als toeschouwer: “Oh, daar zit mis-
schien een vuile truc in..” Maar de kruiden 
die Aaltje me naar binnen heeft laten werken, 
doen daarbinnen hun werk en de natuur 
roept me naar het toilet. Zulks neemt maar 
korte tijd, maar als ik terug ben zijn beide 
Dames van het bord, evenals de drie de 
Torens. Alleen het witte Paard vergezelt de 
vier zwarte en vijf witte pionnen.  
     De oplossing die Peter hier vond was 
Dxe5, gevolgd door dxe5, Txd7 Dxd7, Pf6† 
met damewinst. Zwart spartelt nog wat, maar 
ja, de bierkaai is niet te verslaan. Peter ook 
niet. 
     Aan het eerste en tweede bord zijn de 
kanonnen aan het werk. En dan blijkt logica 
niet voor iedereen logica. Dat blijkt verderop 
in dit verhaaal. Robert doet het goed aan 
bord 2. Hij heeft met zwart twee stukken 
voor een toren. Er wordt echter voor mij te 
intelligent gespeeld. Ik snap niet alle zetten. 
Niet diep genoeg nadenken is mijn euvel. Er 
emigreren wat stukken naar de tafel naast het 
bord.  
     Robert komt wat moeilijker te staan en 
heeft op een gegeven moment in een ondui-
delijke stelling een ver opgerukte pion, maar 
ook een Loper. Wit heeft nog steeds een 
Toren. Zijn eigen credo indachtig zegt 
Robert, die ook wel de logica van onze 0-2 
voorsprong meeweegt, iets in de geest van: 
“Zou een remise hier niet een goed idee 
zijn?” Met de vereiste glimlach.  
     Hoewel de stand op het bord nog alle drie 
de mogelijk uitslagen in zich lijkt te bergen, 
is de logica van  de 0-2 overtuigend genoeg 
voor Roberts opponent om toch maar door 
te spelen.  
     Marcel heeft de zwaarste dobber aan zijn 
hengel. Zijn tegenstander heeft 320 Elo 
punten meer. Winst zou hem voor de Kooij-
kubus 2 punten meer opleveren dan Robert 
nu al heeft. (Zie onze site: Drakendoder 
Robert). Marcel doet me geloven dat hij na 
de opening steeds alleen maar kan reageren, 
ook ligt de enige goede zet steeds voor de 
hand. Tot hij voor het eerst echt moet 
denken. Dat schijnt heel goed te lukken. 
Want, zoals eerder gemeld, de een zijn logica 
is de ander zijn logica niet.  
 



 

 

Marcels laatste zet is zo goed dat zijn remise-
bod wordt geaccepteerd. Ondanks dat daar- 
mee de matchwinst naar ons team gaat. 
Misschien publiceert Marcel zijn analyse nog. 
     Robert ondertussen blijft joyeus doorspe-
len, maar komt in het nauw. Niet dat van 
Calais, maar dat van Weesp. Hij gaat er 
hoffelijk ten onder.  
     Nog een laatste wisecrack van clubfilo-
soof R.S., bij Aaltje gedebiteerd: Je moet 
tegen je verlies kunnen, maar je moet vooral 
met grote mildheid kunnen winnen. 
 

tom  kooij 
- o – 0 – o - 

Ens Eindspelrubriek 5 

 

 
 

 
Het draait dezer dagen om Oekraïne. Want 
hoewel hij in 1968 vereerd werd met de titel  
Meester in de Sport van de USSR, was deze 
Alexander Sergeevich Kakovin wel degelijk 
geboren in Charkov, Oekraïne.  
     Hij was mijnbouw-techneut van beroep. 
Maar bovenal was hij (15.8.1910 - 7.9.1979) 
een begenadigd maker van vele honderden 
schaakstudies. 
     Alexander Sergeevich werkt veel samen 
met andere schaakcomponisten, met name 
met zijn vriend en Internationaal Meester  
F.S. Bondarenko. Samen haalden ze vele 
bekroningen binnen. 
 

 
 

In 1970 bedachten beide vrienden onder 
meer hoe er met twee witte lopers die in 
staan alleraardigst remise gemaakt kan 
worden. 

     Kijk maar even mee.1.Lf5 Lxf5  

( 1…Txd8 2. Lxh3) 2. Lg5+ Kxg5 pat 
 

Ens 

- o – 0 – o - 

Lieve kinderen 
 
Deze keer wil ik het eens hebben over hoe goed 
het is om op te groeien als de oorlog voorbij is. 
Als een al vele jaren geleden gepensioneerde man 
heb ik het over het jaar 1950. Ik woonde toen in 
een klein dorp, achter de dijk die ons tegen het IJ 
beschermde. Wie de dijk overstak, kwam op het 
land van boer Knook, en wie nog verder liep kon 
over het water kijken naar de bezige haven aan 
de overkant. En naar de resten die na de oorlog 
op en langs de oever waren gelegd.  
     Resten van oorlogstuig. Van tanks en 
kanonnen en kapotte hijskranen en overblijfselen 
van gezonken schepen. Heerlijk om tussen te 
spelen. Schuilhokkie doen, dingen vinden. 
Zo werd er carbid gevonden, waar je water bij 
moest doen om het tot ontploffing te brengen. De 
broertjes Buisman en Nelis Kroon vonden 
mosterdgas en waren zo dom om de flesjes te 
openen. Ze hebben nog jaren met brandwonden 
aan hun vingers gelopen. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat we er geweldig speelden. We 
konden er  vrijuit vuurtjes aanleggen, met hout en 
riet uit de omgeving. Alleen was het jammer dat 
Ketjen uitbreidde en de IJkant tot fabriek 
maakte. De gemeente verlegde het kanaal naar 
Nieuwendam, dus kwam er een einde aan onze 
voorspoed. 
     Maar we hadden nog andere speelplaatsen. 
Ten noorden van ons dorp was het moffenland. In 
de oorlog zaten daar Duitsers te wachten op de 
capitulatie. De bunkers waar ze in zaten waren 
ook zeer geschikt voor spelletjes. Alleen stond er 
een hek van prikkeldraad omheen, wat de 
toegang iets moeilijker maakte.  
     Aan het eind van het dorp stond mijn school. 
Langs de Breek, een meertje dat vele honderden 
jaren eerder na een dijkdoorbraak was ontstaan. 
Een geweldige plek om te schaatsen, in een 
periode dat er nog iedere winter vele weken ijs 
was. Er was ook een voetbalveld naast de school. 
Met in het midden een veenheuvel van een meter 
hoog, waar omheen gevoetbald moest worden. 
Ook tegen andere scholen, die het meestal van ons 
verloren. Totdat de gemeente besloot dat er 
gebouwd moest worden. De veenheuvel werd door 
een dragline in een middag verwijderd.  
     Nu staan er een paar huisjes, met uitzicht op 
de Breek. Er is in mijn geheugen nauwelijks 
plaats voor meisjes. Ze moeten hebben bestaan, 
maar waarschijnlijk op de achtergrond. Noch 
aan de IJkant, noch bij de Breek komen ze voor 
in mijn geheugen. Toch eigenaardig. 

 
Wouter van Kooten 

 

                    
W: Ke5, Ld8, Lc2 
 
Z:  Kh6,Td2, Lh3 


